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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

αριθμ.   – 757 –  

 

Ο Δήμαρχος Αλίμου 

Έχοντας υπόψη: 

A) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” που αφορούν το θεσμό των Αντιδημάρχων, 

προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται και περιγράφουν τις λοιπές διαδικαστικές 

προϋποθέσεις. 

B) Το Φ.Ε.Κ. B’ 3465/28-12-2012 που αφορά τα αποτελέσματα της απογραφής Πληθυσμού-

Κατοικιών 2011 του μόνιμου πληθυσμού της χώρας της 9ης Μαϊου 2011, σύμφωνα με την οποία ο 

Δήμος Αλίμου έχει πληθυσμό 41.720 κατοίκους και σύμφωνα με την αναφερόμενη στο στοιχείο Α΄ 

νομοθετική διάταξη σε Δήμους που δεν προέρχονται από συνένωση και έχουν πληθυσμό από 

40.000 κατοίκους έως 100.000, ορίζονται έως πέντε (5) Αντιδήμαρχοι. 

Γ) Τον ισχύοντα νέο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αλίμου (Φ.Ε.Κ. B’ 762/05-03-2018). 

Δ) Τους προηγούμενους ορισμούς Αντιδημάρχων. 

Ε) Τις ανάγκες ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου. 

 

Αποφασίζουμε 

Ι. Ορίζουμε τη Δημοτική Σύμβουλο του επιτυχόντος Συνδυασμού κα. Λουκία 

Μελισσαράτου, Αντιδήμαρχο του Δήμου Αλίμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση της 

παρούσης μέχρι λήξης της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, προς την οποία μεταβιβάζουμε τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες που αφορούν κύρια τη Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 

και θέματα νέας γενιάς. 

Ειδικότερα: 

Α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των εν γένει αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών και των δύο τμημάτων αυτής. 

2. Τη μέριμνα για την απογευματινή λειτουργία των Κ.Ε.Π., την λειτουργία των ΚΕΠ κάθε Σάββατο 

και τον έλεγχο της ομαλής και ταχείας διεκπεραίωσης  των υποθέσεων των πολιτών. 

Β) ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ: 

1. Την εποπτεία και παρακολούθηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Προσωπικού και ιδιαίτερα τη 

μέριμνα για την τήρηση του ωραρίου από το προσωπικό του Δήμου, τόσο εντός του Δημαρχείου, 

όσο και στους χώρους εργασίας ανά τον Δήμο. 
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2. Την πλήρη υιοθέτηση του προγράμματος “STAFF” από το Τμήμα Προσωπικού και την εφεξής 

λειτουργία του Τμήματος Προσωπικού βάσει του προγράμματος αυτού (άδεις, ατομικοί φάκελοι 

κ.λπ.) 

3. Την υπογραφή Αποφάσεων κάθε είδους υπηρεσιακών μεταβολών του τακτικού προσωπικού και 

προσωπικού αορίστου χρόνου, εκτός από τις αποφάσεις διορισμού, απόλυσης, ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων/υπογραφών και πειθαρχικού ελέγχου, που είναι εκ του νόμου αμεταβίβαστη. 

4. Την υπογραφή αποφάσεων κάθε είδους υπηρεσιακών μεταβολών του έκτακτου προσωπικού 

(ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης κ.λπ.), αποφάσεων πρόσληψης και λύσης των σχέσεων 

εργασίας, υπερωριών, καταβολής επιδόματος αδείας και αποζημίωσης αδείας, εκτός της άσκησης 

πειθαρχικού ελέγχου κατά τα ανωτέρω. 

Γ) ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

1. Την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του Κέντρου Πρόληψης (ΚΕΠΡΑΓΕΑ) στα σχολεία του 

Αλίμου, σε συνεργασία με το Δ.Σ. του ΚΕΠΡΑΓΕΑ. 

2. Την ευθύνη λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου. 

3. Την ευθύνη για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης – συνεργασίας μεταξύ του Δήμου 

Αλίμου και του σωματείου «ΝΟΤΙΟΝ ΣΗΜΑ» για την ανάδειξη της ιστορίας της πόλης μας, ιδίως στα 

σχολεία. 

4. Τη δημιουργία και υλοποίηση του προγράμματος «Γνωρίζω την πόλη μου» στα σχολεία του 

Αλίμου. 

5. Τη λειτουργία (αναβάθμιση, χρήση, εκδηλώσεις κ.λπ.) του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής από 

τα σχολεία, τη νεολαία και εν γένει τον πληθυσμό του Δήμου. 

Δ) ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

1. Τη μέριμνα για τη σωστή λειτουργία των Λαϊκών Αγορών της πόλης. 

2. Την εποπτεία για το σχεδιασμό και τις δράσεις της Πολιτικής Προστασίας. 

3. Την πλήρη οργάνωση του Αρχείου του Δήμου και τη λειτουργία του βάσει μηχανογραφημένου 

λογισμικού. 

4. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εργασιών του συνόλου του προσωπικού του Δήμου 

Αλίμου, εντός και εκτός Δημοτικού Καταστήματος (τήρηση ωραρίου, προσέλευση-αποχώρηση, 

άρτια εκτέλεση καθοκόντων προσωπικού κ.ο.κ.). 

5. Την άσκηση κάθε άλλου καθήκοντος και τη διεκπεραίωση κάθε άλλης υπόθεσης που θα της 

ανατίθεται. 

6. Τη συνεργασία και συντονισμό των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και Ομάδων Εργασίας/ 

Ομάδων Διοίκησης Έργου με αρμοδιότητα που υπάγεται στα ανωτέρω αντικείμενα. 

7. Την αναπλήρωση των λοιπών Αντιδημάρχων στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας, 

κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτών. 

 

ΙΙ. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας της θα αναπληρώνεται από τον 

Αντιδήμαρχο κ. Στέφανο Διαμαντή και σε περίπτωση κωλύματος αυτού κατά σειρά από τους 

Αντιδήμαρχους κ.κ. Αναστασία Σιμητροπούλου, Αρτέμιο Καραμολέγκο, Θεοδώρα Σύρμα, σε 

περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο. 
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Στην Αντιδήμαρχο κα. Λουκία Μελισσαράτου θα καταβάλλεται η αντιμισθία που 

προβλέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, να 

δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου, στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος. 

 

 
 
Κοινοποίηση: 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 

Λ.Κατεχάκη 56 Αθήνα 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 
 
 
 
 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 
Εσωτ. Διανομή: 

- Γρ. Δημάρχου 

- Οριζομένη 

- Γενικός Γραμματέας 

- Όλες οι Δ/νσεις του Δήμου 

- Όλα τα Τμήματα του Δήμου 

- Τμήμα Πληροφορικής (για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου) 

- Αρχείο 
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